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Lån av ramper
Är behovet att rampen ska vara permanent på plats, kan inte
förskrivning ske utan en varaktig lösning bör ordnas till exempel bostadsanpassning.
Du har fått låna hopfällbara och flyttbara ramper för:

tillfälligt behov- Vid tillfälligt behov av ramp i den egna bostaden eller vid
tillfälliga resor/besök där miljön inte är tillrättalagd.
Ramperna ska återlämnas datum:………………………………………………
Vid regelbunden användning i vardagsaktiviteter utanför bostaden lånar du
ramp så länge behovet kvarstår.
Modell:…………………………………………………………………………………

Individnummer:……………………………………………………………………….

Säkerhetsaspekter







Kontrollera alltid att ramperna ligger stabilt på plats innan användning och att det är rätt avstånd mellan ramperna för att passa just din
rullstol.
Ramperna får endast användas till de rullstolar, höjder och vikter
som tillverkaren anger i bruksanvisningen.
Observera att det innebär en risk att använda ramp när patienten sitter kvar i rullstolen - iaktta försiktighet!
Vi rekommenderar att patienten inte själv kör uppför och nerför teleskoprampen.
Tänk på att en vårdare som skjuter på bakom rullstolen själv har
svårt att hitta någon plats att gå på – iaktta försiktighet!
Rekommendation, rampens lutning:
20 cm nivåskillnad minst 1 m lång ramp
40 cm nivåskillnad minst 2 m lång ramp
60 cm nivåskillnad minst 3 m lång ramp

Ramper är inte utprovade för att användas i och ur bil.

Ramperna är dina personliga hjälpmedel och får inte lånas ut
till annan person.
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Checklista vid utprovning
Förskrivarens ansvar är att kontrollera att hjälpmedlet är funktionellt innan
det används på eller av patient, kontrollen ska göras enligt tillverkarens instruktioner, om sådana finns.
Rampernas längd……………………………….........cm
Ramperna får användas vid max höjd……………...cm
Rampens max belastning……………………………..kg
Hopfällning/ montering
Bruksanvisning har lämnats
I bruksanvisningen finns detaljerad information om ramperna. Bruksanvisningen bör läsas av de som ska montera och använda ramperna.

Ansvar

Patient som lånar hjälpmedel som används i hemmiljön uppmanas att se över sitt
försäkringsskydd mot till exempel stöld och brand samt även annan oförutsedd
skadehändelse.
Patient kan bli ersättningsskyldig vid förlust eller skada på ett hjälpmedel.

Din kontaktperson är:
Förskrivare (yrkestitel, namn)...…………………………………………………
Arbetsplats ……………………………………………………………………….
Telefon....................................................................................................................

När du inte längre behöver ramperna återlämnas dem till:
…………………………………………………………………………………….
Länsservice: Telefontid: mån - fre 8.00-11.30 och 12.30-16.00
Boden
tel. 0921 – 666 20
Piteå
tel. 0911 - 750 81
Kalix
tel. 0923 - 761 86
Gällivare tel. 0970 - 191 47
Kiruna
tel. 0980 - 730 50
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